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12.3.2019 B8-0184/2

Predlog spremembe 2
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo

Predlog resolucije
Odstavek -1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 -1a. priznava, da so državljani zelo 
zaskrbljeni zaradi resnih tveganj, 
povezanih s podnebnimi spremembami; 
podpira demonstracije, zlasti v obliki 
pohodov za podnebje in stavk v šolah, ki 
ozaveščajo o teh podnebnih tveganjih; 
priznava, da so ljudje po vsej Evropi, zlasti 
mlajša generacija, dijaki in študenti, zelo 
zaskrbljeni, ker vlade v Evropi premalo 
storijo za to, da bi zagotovile trajnostno 
prihodnost; pozdravlja pozive teh 
aktivistov k močnejšim podnebnim 
ambicijam ter poziva nacionalne, 
regionalne in lokalne vlade ter EU, naj 
sprejmejo konkretne in hitre ukrepe, da 
ne bi presegli podnebnega cilja o omejitvi 
dviga temperature na 1,5 °C;
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Predlog spremembe 3
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da lahko Evropa utira pot 
podnebni nevtralnosti, in sicer z 
naložbami v inovativne tehnološke rešitve, 
krepitvijo vloge državljanov ter 
usklajevanjem ukrepov na glavnih 
področjih, kot so energija, industrijska 
politika in raziskave, pri čemer pa je treba 
zagotavljati socialno pravičnost za 
pravičen prehod;

2. meni, da lahko Evropa utira pot do 
nevtralnosti toplogrednih plinov, tako da 
vlaga v inovativne tehnološke rešitve, 
krepi vlogo državljanov ter ukrepa na 
glavnih področjih, kot so energija, 
industrijska politika, prevoz, kmetijstvo in 
raziskave, hkrati pa zagotavlja ustvarjanje 
delovnih mest ter socialno pravičnost za 
pravičen prehod;
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